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 :تعريف الصدق

فٕٓ أحذ أػظى انظفبد ٔ سكٍ يٍ , إٌ انظذق يٍ أْى يجبدا انحٛبح انتٙ ٚجت أٌ َطجمٓب نُؼٛش حٛبح ْبَئخ

ٔ أٌ ٚتحًم اإلَغبٌ كم انؼغٕؽبد ٔ , ٚؼشف انظذق ػهٗ أَّ لٕل انحمٛمخ فٙ كم األحٕال . أسكبٌ اإلًٚبٌ 

انحبالد  ٔ ٚهتضو ثبنظذق ٔػذو انكزة انز٘ ٚؼتجش يٍ األخالق انزيًٛخ ٔ انًكشْٔخ فٙ اإلعالو ٔ انؼبنى 

انظذق فٙ دُُٚب ٚٓذ٘ إنٗ انجش ٔ انتمٕٖ ٔ انًحجخ ْٕٔ ؽشٚك إنٗ انجُخ خبطخ إرا كبٌ خبنظب نٕجّ . ثأكًهّ 

إٌ انظذق ٚذل ػهٗ لٕح انشخظٛخ ٔ انثمخ ثبنُفظ ٔيٕاجٓخ . هللا عجحبَّ ٔ تؼبنٗ ٔ نٛظ خٕفب أٔ سٚبء نهُبط 

 . انحٛبح ٔ تحًم انًغؤٔنٛخ فٙ كم األحٕال

إٌ يفٕٓو انظذق ثجغبؽخ ْٕ ػذو انكزة ٔ لٕل انحمٛمخ ٔ ْٕٔ يٍ أْى انمٛى انتٙ َشثٙ ػهٛٓب أثُبئُب ٔ نٓزا 

ٚجت تؼهًٛٓى يفٕٓيٓب يٕعٓب نهظذق ػهٗ أَّ ٚطجك فٙ كم جٕاَت انحٛبح ٔ تظشفبتُب كؼذو فؼم األشٛبء 

إٌ انظذق ٚغطٙ كم يجبالد . انغٛئخ انتٙ تؼكظ عٕء انتشثٛخ ٔ اَؼذاو األخالق ٔ كزا انجؼذ ػٍ اإلعالو 

ألٌ انظذق نٛظ , انحٛبح فهٕ كبٌ يطجمب حمب نًب ٔجذَب تهك اٜفبد ٔ انجشائى ٔ غٛشْب يٍ انًشبكم االجتًبػٛخ

 .طذق انمٕل فمؾ ثم ْٕ طذق انفؼم ثبالنتضاو ثبألخالق ٔ انًجبدا انؼبيخ ٔ انمٕاٍَٛ انًفشٔػخ

 : مجاالت الصدق

لٕتّ انشخظٛخ ٔ يٕاجٓتّ نهحمٛمخ ٔ انثمخ ثتخطٛٓب ٔ ْٔزا يب , انظذق ْٕ دنٛم ػهٗ انمٕح انذاخهٛخ نإلَغبٌ 

ٚجت إٌ ٚطجمّ اإلَغبٌ فٙ ػذح يجبالد يختهفخ نهظذق ٔ انتٙ أًْٓب ْٕ انظذق يغ هللا ْٕٔ انز٘ ٚؼُٙ أٌ 

ًٚتهك اإلَغبٌ انُٛخ انظبدلخ نؼجبدح هللا ٔ ؽبػتّ ٔ انؼًم نُٛم سػب هللا ٔحذِ ٔ أٌ ال ٚمشثّ شك ٔ ػؼف 

 . ثئًٚبَّ ثبهلل

يٍ ثٍٛ يجبالد انظذق انًًٓخ ْٙ طذلّ يغ راتّ ٔ تمذٚشِ نٓب ٔإخالطّ فٙ يحبٔنخ تطٕٚش َفغّ ٔ إػطبئٓب 

يٍ طذق انًشء يغ َفغّ ْٕ إتجبع األخالق , حمٓب يٍ انًذح ٔ انُمذ ٔ ْزا يشتجؾ نطبػخ هللا عجحبَّ ٔ تؼبنٗ 

 . انحًٛذح ٔػذو انكزة أٔ انغش أٔ لٕ انضٔس أٔ انكالو انفبحش

انظذق فٙ انؼًم ْٕٔ يٍ أحت إَٔاع انظذق هلل فٕٓ ٚؼُٙ إتمبٌ انؼًم ٔ ػذو انغشلخ أٔ انغش أٔ انخذاع ٔ 

 . أٌ ٚكٌٕ اإلَغبٌ لذس انًغؤٔنٛخ انتٙ تكهف إنّٛ

سغى تُٕع يجبالد انظذق إال أَٓب تشتجؾ فٙ يؼُبْب انحمٛمٙ ْٕٔ انفؼم انحمٛمٙ ٔتجُت انخذاع ْٔزا يب 

ٔانز٘ جبء :"نمٕنّ تؼبنٗ .ُٚطجك فٙ كم يجبالد انحٛبح فٕٓ يٍ أعبط لٛبو انًجتًغ ٔ اعتًشاسِ ٔلٕتّ 

 . حٛث ٚؤكذ نُب انظذق ْٕ عجٛم انفالح ٔ انُجبح فٙ انذَٛب ٔ اٜخشح" ثبنظذق ٔ طذق ثّ أٔنئك ْى انًتمٌٕ 

  

 : ثمرات الصدق

تتؼذد ثًبس ٔ فؼم انظذق فٙ انذَٛب ٔ اٜخشح ٔ نؼم أٔنٓب تهك انثًبس انتٙ ٚجُٛٓب انفشد ثُفغّ حٛث ًُٚحّ 

انمٕح ٔ انطبلخ ٔانشاحخ انُفغٛخ نًٕاجٓخ أػجبء انحٛبح ٔ ٚضٚم ػُّ انخٕف ٔ انمهك ٔ ًُٚحّ االَتظبس انؼظٛى فٙ 

 . يًب ٚؼُٙ أٌ انظذق يظذس انغؼبدح نهفشد’ اٜخشح ثبنفٕص ثجُخ ػشػٓب انغًٕاد ٔ األسع 

حٛث ٚكٌٕ يٍ انًمشثٍٛ , يٍ َتبئج انظذق ٔ فؼهّ ػهٗ انفشد أَّ ٚهك انحت ٔ انشكش فٙ انذَٛب ٔ اٜخشح   

ٕٚو انمٛبيخ ػُذ هللا ٔ ٚكٌٕ فٙ انذَٛب يثبال نألخالق انحًٛذح ٔ ُٚبل االحتشاو ٔ انتمذٚش ٔ ٚكٌٕ يظذس ثمخ ٔ 

 . حكًخ ٔ ٚشصق ثبنحت ٔ انًٕدح ٔ ٚكٌٕ يمشثب نجًٛغ انُبط
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ٔ , ٔ انظذق يظذس نهشاحخ انُفغٛخ ٔ انطًأَُٛخ ٔ اإلحغبط ثبأليبٌ ٔ انتخهض يٍ انتٕتش ٔ انمهك ٔ انخٕف 

غبنجب يب ٚهتضو انفشد ثبنظذق نًؼشفخ فؼهّ فٙ انذَٛب ٔ جضاءِ فٙ اٜخشح نًب نّ يٍ أجش كجٛش ٔ دسجخ سفٛؼخ ٔ 

ٔ ًُٚحك انظذق انًكبَخ انًشيٕلخ فٙ انًجتًغ ٔ , سصق ٔفٛش يختهف فٙ انذَٛب كبيتالكّ نهجشكخ ٔ سفؼخ انشأٌ 

 . خبطخ فٙ يكبٌ انؼًم ٔ ٕٚطهّ نهُجبح

ٔ يٍ انطجٛؼٙ أٌ انظذق يٍ خظبل اإلعالو انتٙ دػب إنٛٓب سعٕنّ انكشٚى ػجش األحبدٚث انُجٕٚخ انكثٛشح ٔ 

ؽبػخ ٔ لٕل يؼشٔف فئرا ػضو األيش فهٕ طذلٕا هللا نكبٌ خٛشا نٓى :" اٜٚبد انمشآَٛخ انكشًٚخ يثم لٕنّ تؼبنٗ 

نٓزا ػهٗ انًغهى أٔال االتظبف ثبنظذق يغ َفغّ ٔ ٚشِ ٔ سثّ نكٙ ٚظم إنٗ انُجبح ٔ انمٕح ٔ ٚتطٕس " . 

 .انًجتًغ ٔ ٚشتجؾ ثؼؼّ ثجؼغ ٔ تُتشش فّٛ االختالق انحغُخ ٔ ٚمؼٙ ػهٗ اٜفبد ٔ انًشبكم انًختهفخ

فٙ انختبو ٚجت أٌ َتشف أٌ انظذق ْٕ أعبط انحٛبح انٓبدئخ ٔ انغؼٛذح ٔ انُبجحخ ْٕٔ عجت انحت ٔ انًٕدح  

فثًبسِ انؼذٚذح ػهٗ انفشد ٔ انًجتًغ تشجؼُب , ٔ انشحًخ ثٍٛ انُبط ٔ لٕح انؼاللخ ٔ االستجبؽ ثٍٛ أفشاد انًجتًغ 

 . ػهٗ انحشص نّٛ نهفٕص ثبنذَٛب ٔ اٜخشح

 


